Region Sjælland - særlige initiativer
Bruttoliste fordelt på kategorier
Sjælland

Festival-aktiviteter
Naturvidenskabsfestival skoler/gymnasier - alle sjællandske
Baseret på
kommuner deltager i forskelligt omfang. Der er kommuner der
kompassamtale
koordinerer dette på tværs af udd. institutioner ex. Solrød og
-referater og
Roskilde
besvarelser i
Naturvidenskabsfestival for dagtilbud/Mini Science Festival
Google Forms
Næstved
Listen er et
Forskningens Døgn - Roskilde på skoleområdet , se i øvrigt temaet
øjebliksbillede
for dagtilbud ‘Rejsen til kroppens indre’ (liste over biblioteker der er
og der er kun
med i 2018)
nævnt de
indsatser jeg
kender til i
jeres kommune
- maj 2018

Talentaktiviteter
Science Talenter - alle skoler i Greve, Sorø og Lejre. Andre
kommuner der har skoler repræsenteret - Roskilde, Næstved,
Slagelse, Holbæk, Vordingborg og Solrød.
Unge Forskere - Roskilde, Sorø, Faxe, Køge, Solrød, Vordingborg.
Teknologi og innovation
CRAFT - Køge, Roskilde (oplysninger fra januar)
First Lego League og juniordelen - Stevns, Sorø, Slagelse,
Roskilde, Kalundborg, Næstved
Edison - Roskilde, Næstved
Makerspace on wheels - de er adskillige kommuner der har
erfaringer med dette, men kontakt Mikael Scheby, CFU Absalon for
mere info.
Fokus på mellemtrin
Naturfagsmaraton - Faxe, Stevns, Sorø, Slagelse, Næstved, Køge,
Holbæk, Lolland
Naturfag i spil - Kalundborg
A whole school approach
LEAPS - Skolen på Herredsåsen, Kalundborg og Herfølge Skole, Køge
Grønt Flag/Grøn skole/Grønne spirer - Slagelse, Roskilde, Lejre,
Skolehaver/Haver til maver og lign. - Odsherred, Lejre, Sorø
Generelle A.P. Møller-projekter med synergier til naturfagene
- Naturligvis (Stevns, Faxe og Køge), Sorø,
Profilskoler/profillinjer - Slagelse (Antvorskov), Vordingborg,
Bæredygtighedslinje (Sorø)
Kommunal naturfagsstrategi
nogle reviderer en eksisterende strategi/andre er i gang med
at udarbejde en ny - Kalundborg, Odsherred, Sorø, Næstved

Diverse indsatser
- Exiters Vordingborg
- Naturfaglig messe med elevopgaver, tæt samarbejde
med Teknik og Miljø om elevrettede indsatser: bivenlig
kommune, bålhuse og udeområder, udfordringsopgaver
omkring naturfag og innovation Stevns
- Sprogindsats i natur/teknologi Køge
- Geopark Odsherred formidlingstjeneste Odsherred
- Kalle camp/Kalle visit, Fødekæde ifm.
ingeniøruddannelse, temapakker
skole-virksomhedssamarbejde, linjefagsopkvalificering,
uddanne naturfagsvejledere Kalundborg
- Overgange i naturfag Roskilde
- Byg en by, Science i dagtilbud, grejbank ved vandet,
Naturskolernes understøttelse af Fællesfaglige forløb,
sprogindsats i natur/teknologi (bæredygtighed,
innovation og entrepreneurskab) - Næstved
- Hulebyggerne, Mølleprojektet, akvarier i undervisningen
Sorø

